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Kurp jest gościnny, przyjmie w ramiona,
chleba i miodu każdemu poda
Tak pisał Jan Nalewajk, kurpiowski poeta z
Lipnik w wierszu ,,Lud kurpiowski’’, a jego słowa
przypomniał 5 marca podczas 19. Gali wręczenia
dorocznych Kurpików Związku Kurpiów, red.
Antoni Kustusz, któremu wręczono to zaszczytne
wyróżnienie w dziedzinie Nauka i pióro. Redaktor
naczelny ,,Wieści Gminnych’’stanął na scenie OCK w
gronie 13. wyróżnionych, dziękując za przygarnięcie
go na Kurpiowszczyźnie jako potomka rodowitych
Kaszubów, a jednocześnie ucznia Leszka Bakuły.
– Dziękuję wszystkim, którzy kurpiowską kulturę,
tożsamość i gospodarkę podnoszą na coraz wyższy
poziom, to dla Was jest ta uroczystość – mówił na
Gali wręczenia Kurpików Mirosław Grzyb, prezes
Związku Kurpiów. Z kolei Iwona Choroszewska-Zyśk,
wiceprezes Związku Kurpiów podkreślała rolę młodego pokolenia dla przyszłości regionu oraz życzyła
wszystkim zarażenia się... Kurpwirusem.
Pieśnią „Jadą goście, goście” zagraną na skrzypcach przywitała wszystkich Magdalena Konieczek,
która towarzyszyła laureatom na scenie. Galę poprowadzili, jak w roku ubiegłym, Ewa Krupka i Piotr
Grzyb. Na początek odśpiewano hymn Związku
Kurpiów, w tym roku zaśpiewały go młode artystki
z Zespołu Folklorystycznego Kurpianka z Kadzidła:
Anna Samsel, Liliana Bogdańska i Klaudia Mróz. Zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów o laureatach Kurpików i ich zasługach dla rozwoju regionu i
ochrony dziedzictwa. Galę uświetniły niesamowicie
widowiskowe występy zespołów folklorystycznych
„Kurpianka” z Kadzidła i„Pod Borem” z Zawad, który
w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia.
Szczególne wrażenie zrobili tancerze z „Kurpianki”,
którzy pokazali niezwykły kunszt i popisali się niecodzienną energią i umiejętnościami. Swoim występem zaskoczył publiczność Piotr Grzyb, śpiewając
m.in. Entliczek pentliczek po kurpiowsku.
Laureatami tegorocznej edycji Kurpkików’2019
zostali:
Kategoria: Twórczość ludowa – Czesława Gałązka
z Kadzidła; Kategoria: Nauka i pióro – dr Barbara
Kalinowska, członkini Ostrołęckiego Towarzystwa
Naukowego im. Adama Chętnika oraz Towarzystwa
Przyjaciół Ostrołęki, dyplomowany kustosz muzealny i wicedyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w
Ostrołęce; Kategoria: Nauka i pióro – dr Antoni Kustusz, urodzony w Jastarni, członek OTN, w regionie
kurpiowskim znany głównie jako dziennikarz Tygodnika Ostrołęckiego oraz jako wieloletni korespon-
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Gala laureatów Kurpików na scenie OCK

dent Radia Dla Ciebie. Od 2006 roku jest redaktorem Dziedzictwa kulturowego – Stanisław Archacki,
naczelnym Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”, śpiewak i harmonista kurpiowski z Myszyńca;
który niezwykle dba o dziedzictwo Kurpiów, co Kategoria: Działalność publiczna – Towarzystwo
jest dowodem na przyjaźń kaszubsko-kurpiowską, Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej (prezes Zarządu
napisano w uzasadnieniu. Kategoria: Muzyka i Ta- Głównego: Zygmunt Zdanowicz); Kategoria:
niec – Męska Grupa Śpiewacza z Czarni. Kategoria: Działalność publiczna – Stanisław Jastrzębski, wójt
Promowanie regionu – Olga Stopińska, wokalistka gminy Długosiodlo, absolwent I LO im. gen. Bema
i muzykoterapeutka z Kadzidła, Kategoria: Praco- w Ostrołęce; Kategoria: Talent – Bartosz Duda,
dawca – Piekarnia SEZAM w Baranowie (właściciel: mieszkający w gm. Kadzidło, grafik komputerowy.
Edward Włodarczyk); Kategoria: Budzenie tożsaWszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy
mości – Stowarzyszenie„Przyjaciele Ziemi Jednoro- do naszej kurpiowskiej gminy Lelis.
żeckiej” (prezes stowarzyszenia: Barbara Nizielska);
Antoni Kustusz
Kategoria: Budzenie tożsamości – Jan Karczewski
Fot. OCK, Antoni Kustusz, Natasza Nowak
z Łęgu Przedmiejskiego, młody, ale już
dostrzeżony animator kultury, gawędziarz, regionalista, bardzo utalentowany akordeonista i tancerz, twórca
zespołu folklorystycznego Podsybka
Kurpiowska oraz współtwórca zespołu
Krzaki i Pniaki z gminy Lelis. Stworzył
scenariusz „Wesela kurpiowskiego”
w oparciu o zapisy ks. Władysława
Skierkowskiego oraz liczne opowieści
starszych mieszkańców regionu kurpiowskiego, w którym część pieśni
wykorzystanych w widowisku pochodzi
z jego zbiorów prywatnych. Kategoria:
Edukacja regionalna – Zespół Szkół
Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika
Antoni Kustusz – przykład przyjaźni
w Ostrołęce (Barbara Stepnowska – Janek Karczewski – nasz talent
kaszubsko-kurpiowskiej
dyrektor szkoły); Kategoria: Ochrona w swoim żywiole
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XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy zwołana na piątek 24. kwietnia odbyła się zgodnie
z wymogami stanu epidemiologicznego, a
więc radni (obecni byli wszyscy) obradowali w
maseczkach i w rękawiczkach, siedząc przy oddalonych od siebie stanowiskach, a w związku z
sytuacją nie zapraszano sołtysów i innych gości.
Obrady były transmitowane na stronie gminny.
Przewodniczący Rady Gminy Anna Dobkowska
podziękowała radnym za okazane zdyscyplinowania. Podobne podziękowanie wyraził wójt
Stefan Prusik.
Sesję zwołano przede wszystkim z powodu
konieczności dokonania korekt w uchwałach
budżetowych, przede wszystkim wynikających
z niezbędnych zmian w działach inwestycyjnych,
a także dotyczących przeznaczenia środków na
walkę z koronawirusem. Uchwały te przyjęto
jednogłośnie.
Następnie wójt Stefan Prusik przedstawił informację, w której zebrał najważniejsze działania
Urzędu Gminy oraz jednostek samorządowych w
zwalczaniu koronawirusa na terenie gminy (zob.:
s. 7), a także odniósł się do pytań, jakie zadawali

radni. Pytania, które zadali radni Małgorzata
Wołosz, Kamil Stepnowski i Paweł Parzychowski, dotyczyły konsultacji projektu przebiegu
tras obwodnicy Ostrołęki z drogi krajowej 61 do
DK 53, której węzeł ma wychodzić w okolicach
Szwendrowego Mostu, ewentualnych ulg i upustów w podatkach i opłatach, funkcjonowania
szkół, a także wdrożenia w szkołach elektronicznych dzienników i powszechnej łączności
internetowej.
W odpowiedzi wójt S. Prusik podkreślił, że
do Urzędu Gminy nikt nie zwracał się o zajęcie
stanowiska w sprawie obwodnicy i przebiegu jej
trasy, a na obecnym etapie firma, która przygotowuje opracowanie koncepcji tego zadania zbiera
opinie i propozycje.
– Jeśli chodzi o propozycje obniżenia podatków
oraz opłat, to po indywidualnym rozpatrzeniu
okoliczności powstania takiej potrzeby decyzję
podejmuje Rada Gminy – oświadczył wójt. –
Trzeba jednak uwzględnić skutki takiej decyzji dla
budżetu Gminy, a także uwzględnić, iż wiele tych
głosów nie dotyczy efektów stanu epidemicznego,
ale są to zaszłości jeszcze poprzednich lat, np. za-

W Seniorze dobrze jest i basta
,,Dni spędzone w Seniorze to cały nasz majątek
i choć 1 rok już minął dla nas to początek’’ głosił
napis na pięknym i okazałym torcie, który 2.marca
wniosła Grażyna Bednarczyk, kierownik Domu
Dziennego Senior+ w Durlasach na spotkanie z
okazji pierwszej rocznicy tej placówki. Świeczkę
na torcie ugasiła Jadwiga Olędzka, najstarsza
uczestniczka seniorskich spotkań.
– Swoim entuzjazmem i pomysłami pokazujecie na co dzień, że ten Dom Senior + jest wam
potrzebny, że się sprawdza, a my znajdziemy
sposób, aby za tym przykładem podążać i
utworzyć kolejna taką placówkę – stwierdził wójt
Stefan Prusik

Do życzeń wójta przyłączyły się z kwiatkiem
poprzednia kierownik OPS Danuta Piersa i
obecna kierownik Grażyna Piersa, obiecując, że
ośrodek w Durlasach będzie nadal ich oczkiem
w głowie.
Seniorzy odwdzięczyli się dowcipnymi kupletami, upominkami dla gości oraz smakowitym
poczęstunkiem. A więc do zobaczenia za rok.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

ległości z opłatami za odbiór śmieci. Te będziemy
ściągać, łącznie z postępowaniem komorniczym,
bo chodzi o nasz wspólny budżet – dodał wójt.
Wójt wskazał także, iż nikt ze szkól nie wnioskuje o tzw. e’dziennik, bo wiążą się z tym duże
koszty, m.in. na zakupy laptopów, szkolenia
administratorów itd., a decyzja o ich wdrożeniu
należy do dyrektorów szkół, którym już dzisiaj
brakuje ogółem prawie 1,5 mln zl z subwencji.
Przy okazji wyjaśniło się, że informacja nt. takich
działań w gminie Lelis na łamach jednego z ostrołęckich mediów nie pochodzi wcale od radnego
P. Parzychowskiego i stanowi typową wrzutkę dla
wywołania tzw. fermentu.
Na zakończenie przewodnicząca odczytała
wykaz pism, które wpłynęły do Rady Gminy, a
także podziękowała radnym za solidarny odzew
na inicjatywę radnego Dariusza Mroza o przekazaniu diet za marzec na konto zbiórki fundusze na
zakup respiratora dla szpitala w Ostrołęce. Wpłaty
dokonało 14. Radnych i zebrano na ten cel 13 900
zł, a jeden radny wpłacił osobiście, jeszcze przed
wspólną akcją.
Antoni Kustusz

Korzystajmy z naszych
talentów
W bibliotece w Lelisie 6. marca odbyło się bardzo
interesujące spotkanie autorskie z Natalią Madrak.
Pani Natalia jest mieszkanką Obierwi, która obecnie
studiuje filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Interesuje się językiem
koreańskim, filozofią oraz prawami człowieka. Pisze
wiersze, które prezentowała i omówiła w swoim
pierwszym spotkaniu z czytelnikami, uczniami klas
V –VIII. Uczniowie bardzo interesowali się tym co
czytała utalentowana mieszkanka naszej gminy i
dlatego spotkania z młodą poetka odbędą się we
wszystkich bibliotekach gminy Lelis , ale dopiero
po ustaniu pandemii. (BS)

Karmik dla książek
Na placu wiejskim w Aleksandrowie 20 kwietnia
stanął Karmik dla książek, podarowany przez Katarzynę Wilk, sołtyskę wsi Bieganów (gmina Jaktorów,
woj. mazowieckie).
– Zasada działania jest prosta: wybieramy interesującą nas książkę i zabieramy do domu, czytamy,
odnosimy, itd. Można także włożyć własną książkę,
jak ktoś chce się nią podzielić.
Jak ktoś chciałby przeznaczyć większą ilość książek to proszę o kontakt – będę cyklicznie wymieniał
zawartość karmnika Póki co wszystkie biblioteki są
zamknięte do odwołania – nasza zaś czynna jest
24/h – pisze na stronie sołectwa Kamil Stepnowski.

Humory dopisywały seniorom i gościom

Fot. archiwum

Zapewniamy mieszkańcom odpowiedni poziom usług komunalnych
Po roku od powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp.
z o. o. rozmawiamy z Wojciechem Sikorą, prezesem spółki.

– Panie prezesie, jak można ogólnie opisać zakres
działalności statutowej spółki ZGK. Które obszary
funkcjonowania gminy podlegają kompetencjom
ZGK? Co w poszczególnych obszarach tej działalności zmieniło się w ciągu tego roku?
– Najogólniej Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy
Lelis (ZGK) jest Spółką, która została powołana w celu
realizacji zadań własnych Gminy z zakresu usług
komunalnych mających charakter użyteczności
publicznej. W 2019 roku głównym przedmiotem
działalności Spółki był pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków na terenie Gminy Lelis. Przedsiębiorstwo
administruje sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz
prowadzi nadzór nad stacjami uzdatniania wody
zlokalizowanymi w Dąbrówce, Lelisie, Gnatach i
Olszewce. W ramach powierzonej działalności ZGK
zarządza również nowoczesną oczyszczalnią ścieków.
Spółka świadczy również usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie. ZGK odbiera więc
odpady z koszy ulicznych, przystankowych, zajmuje
się zbieraniem odpadów pozostawionych w lasach
czy rowach. Do zadań Spółki należy również utrzymanie zieleni, między innymi: koszenie trawników,
przycinanie krzewów czy naprawa i konserwacja
małej architektury.
Jednak tym zadań przybywa i dlatego w drugiej połowie 2019 roku spółka rozpoczęła prace zmierzające
do utworzenia nowego działu logistyczno-transportowego, który zabezpieczy odbiór i transport
odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców
Gminy Lelis.
– Czym więc ZGK dysponował na początku swojej
działalności, a czym dysponuje dzisiaj, po roku
funkcjonowania, aby podołać zadaniom statutowym? Jakie przyjęliście rozwiązania organizacyjne, które umożliwiają realizację tych zadań?
– Wraz z powołaniem działalności ZGK Gmina Lelis
przekazała Spółce w administrowanie budynek
biurowy i zaplecze warsztatowo-magazynowe wraz
z podstawowym sprzętem, jak koparko- ładowarka,
przyczepy. Jednak do realizacji powierzonych zadań
niezbędne było zabezpieczenie spółki w odpowiedni
potencjał sprzętowo-techniczny i administracyjny.
W związku z tym sukcesywnie dokonywane były
zakupy sprzętu biurowego, pojazdów dostawczych,
pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów komunalnych, narzędzi,
artykułów technicznych i budowlanych. Poczynione
inwestycje pozwalają obecnie na bieżące zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy,
a zwłaszcza w sposób ciągły dostawę wody, odbiór
ścieków i transport odpadów. Oczywiście wypełnianie przez Spółkę zleconych nam prac wiąże się
ściśle z bieżącym administrowaniem i konserwacją
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni
ścieków, a także z utrzymaniem czystości na terenie
Gminy Lelis.
– Panie prezesie, najbardziej widoczny dla nas
wszystkich jest problem śmieci. Czy w rok od

powołania spółki przez Gminę można dostrzec
jakieś zmiany w odbiorze odpadów komunalnych
na terenie naszej gminy?
– Do końca grudnia 2019 roku odpady w Gminie
Lelis były odbierane przez prywatną firmę wyłanianą
w drodze przetargu. Ze względu na coraz wyższe
ceny za odbiór odpadów zdecydowano, aby od
stycznia 2020 r. to zadanie powierzyć własnej spółce, czyli Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy
Lelis. Ta decyzja przerwała dotychczasowe praktyki
w narzucaniu często nieuzasadnionych podwyżek
cen dla zagospodarowania i transportu odpadów.
Zresztą takie zjawiska miały miejsce nie tylko na
terenie naszej Gminy. Zatem można powiedzieć, że
obrany kierunek działania uchronił mieszkańców
Gminy przed drastycznymi podwyżkami cen w
ramach tej usługi.
W naszej Spółce został wypracowany szczegółowy
model odbioru odpadów komunalnych z podziałem
na poszczególne frakcje odpadów i podziałem Gminy na pięć sektorów, co pozwoliło na racjonalizację
wykorzystania możliwości logistyczno-transportowych, osobowych i ekonomicznych. Można więc
powiedzieć, że dzięki temu nasza Spółka zapewnia
sukcesywne, zgodne z harmonogramem oraz bezproblemowe odbiory odpadów.
Śmiało mogę stwierdzić, że przez te cztery miesiące
działalności naszej Spółki w zakresie odbioru i transportu odpadów wykonujemy tę usługę na najwyższym poziomie. Spotkaliśmy się przy tej okazji z dużą
życzliwością ze strony naszych mieszkańców, którzy
doceniają fakt, iż bardzo starannie podchodzimy do
swoich obowiązków. Każdego dnia od mieszkańców
otrzymujemy wiele pytań dotyczących segregacji
odpadów, na każde odpowiadamy na bieżąco, Obowiązująca Ustawa o odpadach zakłada bowiem, że
w 2020 roku gminy muszą osiągnąć 50-procentowy
poziom recyklingu. W związku z tym Spółka na bieżąco wdraża działania, które pozwolą na uzyskanie
wyznaczonego ustawą celu, dlatego tak ważne jest
zrozumienie ze strony mieszkańców idei prawidłowej
segregacji odpadów – na co liczymy.
– Może jakieś konkretne przykłady?
– Wychodząc naprzeciw potrzebom i wątpliwościom
zgłaszanym przez mieszkańców Spółka zakupiła
dostęp do aplikacji eco-harmonogram. Korzysta z
niej coraz większa część naszej gminnej społeczności.
Osoby korzystające z aplikacji nie tylko dowiadują
się o terminie następnego wywozu odpadów, ale
też pozyskają informację do jakiego worka wrzucić
problematyczne odpady, w jakich godzinach otwarty
jest PSZOK oraz wiele innych użytecznych danych.
Dostęp do aplikacji przez użytkownika jest bezpłatny.
Zapewniamy również worki do segregacji we wszystkich kolorach, tak aby mieszkańcy mieli poczucie,
że segregacja odpadów jest ważna i ma znaczenie
dla otaczającego środowiska. Posegregowane
odpady są odbierane z podziałem na poszczególne
frakcje odpowiednio przystosowanymi do tego celu
pojazdami. Efekty tego działania są zauważalne.
Zbieramy coraz więcej odpadów segregowanych, co
niewątpliwie możemy uznać nie tylko za nasz sukces,
ale sukces wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Świadomość mieszkańców o prawidłowej segregacji
staje się pojęciem szeroko komentowanym.
Jesteśmy zadowoleni z naszej współpracy z mieszkańcami Gminy Lelis oraz z ich proekologicznej
postawy. Mamy jednak świadomość, że jeszcze
wiele pracy jest przed nami w zakresie edukacji

mieszkańców, a nade wszystko wykształcenie prawidłowych zachowań w tak ważnej dziedzinie naszego
codziennego życia, jaką są odpady i obowiązki z tym
związane.
– Jak w związku z tym układa się współpraca
spółki z władzami gminy, sołtysami oraz mieszkańcami? Co spółka robi dla wzmocnienia tych
kontaktów? Może jakieś przykłady pozytywnych
działań, a może jakieś negatywy?
– Współpraca z całą społecznością gminną układa się
bardzo dobrze, głównym celem Spółki jest bowiem
realizacja zadań własnych Gminy, jak również, szerzenie proekologicznych postaw w zakresie ochrony
środowiska.
Możemy tu liczyć na duże wsparcie ze strony Wójta,
Radnych Gminy i Sołtysów. W każdej sprawie, z jaką
się do nich zwracamy, z zaangażowaniem służą pomocą, przekazują ważne informacje mieszkańcom
na swoim terenie zarówno osobiście, jak również za
pomocą mediów społecznościowych.
Przykładów działań Spółki jest tu wiele, zaczynając
od równania dróg, poprawy infrastruktury placów
wiejskich, wspierania różnych inicjatyw lokalnych,
po sygnały płynące od sołtysów o nagminnie porzucanych odpadach w lasach. Mieszkańcy stali się
bardziej otwarci na działania Spółki, każdego dnia
odbieramy wiele telefonów z prośbą o interwencje
w różnych aspektach życia społecznego będących w
zakresie działalności przedsiębiorstwa.
Spółka aktywnie uczestniczy w życiu publicznym
Gminy np. zorganizowała zajęcia z prawidłowej
segregacji odpadów dla dzieci uczestniczących w
feriach zimowych w CK-BiS.
– Czy w warunkach walki z epidemią koronawirusa działalność służb komunalnych uległa
ograniczeniu? Jeśli tak, to jakim?
– Zakłady komunalne stoją przed dużym wyzwaniem
w czasach pandemii. Z różnych źródeł napływa
wiele informacji i zaleceń. Zdajemy sobie sprawę, że
musimy sprostać oczekiwaniom, jakie zostało nam
powierzone i dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie usługi, które wykonuje ZGK były nieprzerwanie
realizowane. Wiadomo, że działalność transportu
odpadów, jak i działalność w zakresie dostawy
wody oraz oczyszczania ścieków, są kluczowymi
ogniwami zapewniającymi bezpieczeństwo sanitarno- epidemiologiczne mieszkańców naszej Gminy. W
przedsiębiorstwie zostały wprowadzone wszystkie
niezbędne środki ostrożność mające na celu bezpieczeństwo nie tylko pracowników naszej firmy,
ale również mieszkańców naszej Gminy. Także w tej
trudnej sytuacji jaką było stwierdzenie obecności tej
choroby u naszych mieszkańców poradziliśmy sobie
z obowiązkami wynikającymi z nałożonych procedur
i obostrzeń w tym zakresie.
– Czego by Pan sobie i spółce życzył na następne
lata działalności?
– Chciałbym, aby Spółka nadal rozwijała się efektywnie i dynamicznie, utrzymując wysoki poziom
usług, a jednocześnie chciałbym, abyśmy jako jednostka organizacyjna gminy byli utożsamiani przede
wszystkim jako realne wsparcie w zabezpieczeniu
podstawowych potrzeb mieszkańców i w realizacji
zadań własnych gminy w tym zakresie.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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B Y Ł Y P L A G I , B Y Ł Y Z A R A Z Y, J E S T. . .
COVID-19 w gminie Lelis, stan na 24. kwietnia
Sytuacja epidemiczna:
Do 24. kwietnia na terenie gminy Lelis u 5. osób stwierdzono obecność koronawirusa COVID-19. Osoby
te decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ostrołęce zostały skierowane do kwarantanny w izolacji domowej pod nadzorem policji.
Początkowo były to 2. osoby ( 24 marca), następnie
doszły 2. osoby i jeszcze 1. osoba w sumie 5 osób.
Wszystkie te osoby przebywały pod jednym adresem. Z uwagi na ochronę danych osobowych oraz
zastrzeżenia osób zainteresowanych o braku zgody
na ujawnianie danych Urząd Gminy nie może w sferze
publicznej operować danymi oraz adresem tych osób.
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Działania podejmowane w związku z zagrożeniem
wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na terenie gminy:
• W związku z ustanowieniem kwarantanny dla w/w
osób OPS, jak również Urząd Gminy podejmował
szereg działań w celu zabezpieczenia warunków
życiowych tych osób, takich jak dokonywanie i dostarczanie zakupów, organizacja systemu odbioru
odpadów, które były traktowane jako niebezpieczne
i mające właściwości zakaźne. Do osób będących w
kwarantannie dostarczano żywność, leki, środki czystości, mimo iż postawa niektórych była roszczeniowa
i odbiegała od przyjętych powszechnie standaardów,
• Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego wdrożono procedury dotyczące zagrożenia
epidemiologicznego w Dziennym Domu Senior + w
Durlasach, w Klubie Seniora w Lelisie, w szkołach na
terenie gminy oraz w jednostkach organizacyjnych
gminy;
• Wydawano stosowne komunikaty za pośrednictwem strony internetowej, a także informacje te były
przekazywane w miejscach publicznych,
• W dniach 13 marca, 16 marca, 23 marca oraz 1
kwietnia odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu
Reagowania Kryzysowego w pełnym składzie, ponadto niemalże każdego dnia miały miejsce narady operacyjne pracowników bezpośrednio zaangażowanych
w działania w zakresie ograniczania potencjalnych
skutków COVID-19
• W celu zapewnienia realizacji niezbędnych działań

została uruchomiona rezerwa z budżetu gminy w
kwocie 50 000 zł celem sfinansowania niezbędnych
zakupów, z której do tej pory wydatkowano kwotę
11053,81 zł. Dokonano zakupu m.in. rękawiczek jednorazowych, zakupiono kombinezony jednorazowe,
płyny antybakteryjne i płyny do dezynfekcji, worki
na odpady niebezpieczne, pojemniki na dokumenty
(celem przetrzymania przed otwarciem), maski jednorazowe, materiały niezbędne do szycia masek ,
• Dzięki wspaniałej postawie wielu osób, a zwłaszcza
KGW „Bociani Zakątek” z Nasiadek, Dziennego
Domu Senior+, pracowników CK-BiS w Lelisie,
pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, jesteśmy dobrze wyposażeni w maseczki
wielokrotnego użytku, które zostały także dostarczone do wszystkich jednostek organizacyjnych,
strażaków OSP, do osób, które zgłosiły taką potrzebę
(głównie osoby starsze), do punktów usługowych,
dla żołnierzy WOT współpracujących przy rozładunku
produktów żywnościowych, środków chemicznych,
słodyczy dla dzieci. Ta piękna inicjatywa nadal trwa
w niektórych środowiskach co jest godne podkreślenia i zasługuje na serdeczne podziękowania.
• Trzeba jednak wspomnieć o początkowym chaosie w zakresie możliwości pozyskania niezbędnego
sprzętu ochrony osobistej oraz galopujących cenach,
np. maseczek lub płynu do dezynfekcji, gdzie przy
odbiorze dostawcy zawyżali wcześniej uzgodnione
ceny,
Urząd Gminy
• W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzono ograniczenie dostępu do pomieszczeń Urzędu
Gminy w Lelisie i jednostek organizacyjnych Gminy
Lelis dla osób z zewnątrz. Klienci są przyjmowani
na parterze budynku Urzędu Gminy wyłącznie w
sprawach ważnych po uprzednim umówienie się
nas potkanie. Część pracowników korzysta z opieki
nad dziećmi (z powodu zamkniętych żłobków, szkół
i przedszkoli), tak więc obecnie Urząd pracuje w
systemie, który zabezpiecza możliwie jak najlepiej
zarówno pracowników, jak i klientów.
• Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów
tylko w sprawach rejestracji urodzeń i zgonów oraz
wydawania dowodów osobistych,
• Pracownicy Urzędu Gminy w
Lelisie ipracownicy jednostek
organizacyjnych Gminy udzielają
informacji telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, Jeżeli zachodzi potrzeba
udziela się pomocy osobom,
wymagających wsparcia, w
szczególności osobom starszym,
samotnym, niepełnosprawnym,
Wydano:
• Zarządzenie Nr 0050.17.2020
Wójta Gminy Lelis z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie określenia
szczególnych form udzielania
pomocy dla mieszkańców gminy Lelis w związku z sytuacją
kryzysową w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się choroby
zakaźnej COVID 19.
• Zarządzenie Nr 0050.16.2020
Wójta Gminy Lelis z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie trybu pracy
Urzędu Gminy Lelis w okresie
stanu zagrożenia epidemicznego
• Zarządzenie Nr 0050.23.2020
Wójta Gminy Lelis z dnia 21
kwietnia 2020 r. w sprawie trybu
pracy Urzędu Gminy Lelis w
okresie stanu epidemii
W związku z wprowadzeniem
stanu epidemicznego w Polsce
od dnia 15 marca 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa
(SARS-CoV-2). do Urzędu Gminy

w Lelisie wpłynęło 30 pism, informacji i zapytań dotyczących koronawirusa, m.in:
• określenie wytycznych dotyczących obiektu do
przeprowadzenia kwarantanny,
• podanie obiektów, które spełniają warunki miejsca
kwarantanny do 1000 osób. Przesłano do Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce,
• pismo dotyczące imprez masowych i zgromadzeń
publicznych na terenie gminy,
• pismo dot. przekazywania informacji o istotnych
niepokojących zdarzeniach na terenie szkół, przedszkoli i placówek,
• Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w
sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa
mazowieckiego,
• pismo Głównego Inspektora Sanitarnego o zaopatrzeniu mieszkańców w wodę,
• pismo dot. zapewnienia osobom wymagającym
wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej wirusem
SARS-Co-2,
• pismo dotyczące przekazania bazy noclegowej tj.
hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych
działające na terenie gminy,
• przekazanie informacji czy na obiekty hotelowe
były nałożone świadczenia rzeczowe,
• pismo dot. przekazania danych osób, które będą
dysponować listą osób do kwarantanny z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
• pismo dot. wytypowanych do kontaktu z gminami
(GOPS) funkcjonariuszy, którzy będą współpracować
w zakresie sytuacji epidemicznej na terenie gminy,
• decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 16
marca w sprawie wsparcia przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej działań związanych z zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS,
• pismo w sprawie przekazywania informacji dot.
Państwowego Rejestru Granic,
• informacja, że powiat ostrołęcki nie posiada na
chwilę obecną miejsca kwarantanny zbiorowej na
swoim terenie,
• pismo dot. umieszczenia informacji o numerach
kontaktowych dla osób potrzebujących,
• pomocy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na stronie internetowej GOPS i urzędu gminy,
• pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie
czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa mazowieckiego w terminie od dnia 26
marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. n/w placówek:
a) placówek wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.
• pismo dot. kwalifikowania odpadów powstających
w miejscach kwarantanny w ramach zapobiegania
COVID-19 oraz osób w izolacji domowej ZGK,
• pismo w sprawie udostepnienia adresów e-mail;
w celu przesyłania zakodowanych danych osób
będących w izolacji domowej,
• Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego w zakresie szczególnego nadzoru nad osobami bezdomnymi,
• pismo dot. przekazywania komunikatów ostrzegawczych dla ludności przed zakażeniami w formie
pliku dźwiękowego,
• pismo w sprawie kwalifikacji odpadów, izolacji
domowej,
• pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami,
• Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora
Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami
wytworzonymi w czasie występowania zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2,
• pismo dot. zawodowych kierowców przekraczających granicę,
Na w/w wymienione pisma udzielono odpowiedzi i
przesłano je adresatom.
Oprac.: Stefan Prusik, wójt Gminy Lelis

KORONAWIRUS, A Ż YCIE TRWA NADAL.
Wspólnymi siłami możemy więcej.
Łańcuszek dobrych serc.
CARITAS Diecezji Łomżyńskiej 17. kwietnia przekazało potrzebującym mieszkańcom Gminy Lelis
ponad 26 ton żywości. Akcja została przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. W pierwszej kolejności skorzystają
z niej klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie,
którzy spełniają kryterium dochodowe w wysokości
1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Żywność została dostarczona do magazynu
w remizie OSP Łęg Przedmiejski przez żołnierzy
52. Batalionu Lekkiej Piechoty z 5. Mazowieckiej
Brygady Obrony Terytorialnej, którzy pomogli
także w jej rozładunku. Pomoc żołnierzy okazała
się nieoceniona przy tak dużej ilości dostarczonego
towaru. Wójt Gminy Lelis, Stefan Prusik, obecny przy
rozładunku, nie krył zadowolenia, z faktu, że najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy otrzymają
znaczące wsparcie w formie paczek żywnościowych.
– Jest to szczególnie ważne w obliczu obecnej
sytuacji epidemicznej, gdyż wiele osób i rodzin w

naszej gminie potrzebuje pomocy w zaspokojeniu
bieżących potrzeb dnia codziennego. W imieniu
mieszkańców gminy dziękuję z całego serca CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, jak również żołnierzom
52. Batalionu Lekkiej Piechoty z 5. Mazowieckiej
Brygady Obrony Terytorialnej i zapraszam na ciepły
posiłek – stwierdził wójt.
Udział w akcji miała również Ochotnicza Straż
Pożarna z Łęgu Przedmiejskiego, dzięki której udało
się zmagazynować dostarczoną żywność. Swoją
dalszą pomoc przy przygotowaniach paczek żywnościowych z otrzymanego towaru zadeklarowało
także KGW „Zręczne ręce” z Łęgu Przedmiejskiego.
Dodajmy, że wszelkie czynności przy rozładunku
i magazynowaniu towaru odbywały się zgodnie z
zasadami higieny i bezpieczeństwa. Jesteśmy pełni
podziwu dla wszystkich osób zaangażowanych
w tę akcję. Dziękujemy za okazaną serdeczność i
bezinteresowną pomoc.
Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelisie

Maseczki jako znak firmowy
Pracownicy CK-BiS od chwili ogłoszenia takiej
potrzeby zabrali się do szycia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Część pracowników
szyła je w domu, a część w CK-BiS.
– Uznaliśmy, że każdy kto miał w domu nie
używane kawałki bawełny, chętnie przekaże je
na maski. Gumki zostały zakupione, podobnie
jaki nici. Sprzęt, czyli maszyny do szycia i żelazka
są nasze prywatne i jedna jest na stanie CK-BiS
zakupiona we wcześniejszych latach. Instruktaż,
jak szyć maski, wyszukaliśmy w internecie. Uszy-

W szycie maseczek angażowała się cała załoga

te maski przekazaliśmy do dyspozycji Urzędu
Gminy w Lelisie. Dodam, że szyjemy nadal –
oświadczył Katarzyna Dobkowska – Wiśniewska,
dyrektor CK-BiS.
Faktem jest, że maseczki z CK-BiS okazały się
bardzo twarzowe, a nawet, można powiedzieć,
że stały się znakiem firmowym. Przy tej okazji
warto dodać, że szyciem masek zajęli się seniorzy
z Domu Senior + w Durlasach oraz panie z kół
KGW w gminie. (ak)
Fot. Tomasz Szczubełek

Zręczne ręce szyją firmowe maseczki

Nasze aktualne
inwestycje

Łęg Przedmiejski. Rozpoczęła się budowa
przedszkola samorządowego przy Szkole
Podstawowej. Ogólny koszt 2 mln.779 tys. zł.
Termin ukończenia 31 maja 2021 r. W I etapie,
do 31. maja br. roboty ziemne, przyłącza, ławy
fundamentowe. W II etapie do 18.grudnia – stan
surowy, III etap – całość i wyposażenie.

Białobiel, ul. Leśna i ul. Makowa z łącznikiem.
Długość całkowita 2198 m, w ty, ul. Leśna – 1029
m, ul. Makowa – 795 m, łącznik pomiędzy nimi
– 464 m. Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jako ,,Rozbudowa
dróg gminnych 250630W i 250632W w Białobieli
wraz z budową łącznika’’. Koszt zadania3 mln
927 tys. Dofinansowanie: 1 mln 574 tys. zł. Wykonawca OSTRADA.

Łęg Starościński – Walery. Przebudowa drogi
gminnej nr 250613W w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Długość 997 m. Koszt zadania
886 527 zł, dofinansowanie 630 606 zł. Termin
odbioru 5 maja. Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Budowy i Utrzymania Dróg spółka z o.o. z Ostrowi
Maz.. Powstała dobra ulica z nową nawierzchnią
oraz zjazdami do posesji wyłożonymi kostką.
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Bukiet kwiatów i rower dla Olszewianek

Życzeń i dobrego humoru nie brakowało

Idące jak burza panie z KGW Olszewianki
postanowiły, że 6. marca zorganizują Dzień
Kobiet i zebrały się w świetlicy przy szkole przy
wspólnym stole, by hucznie obchodzić swoje
święto. Było bardzo rodzinnie, bo panie przyszły
wraz z dziećmi, mężami, młodzieżą, a do tego
Jan Kania grał na harmonii, kusił stół zastawiony
popisowymi smakołykami i słodyczami. Czegóż
więcej chcieć.
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Gościem pań z KGW był radny sejmiku wojewódzkiego Mirosław Augustyniak, który nie
tylko ubawił panie soczystymi dowcipami, ale
także przywiózł bialutki rower do wylosowania
i mnóstwo odblasków zamiast biżuterii. Rower
wygrała, ku swemu ogromnemu zaskoczeniu,
Marianna Mrozek, sołtysowa ze Szwendrowego
Mostu, aktywna członkinie KGW Olszewianki.
Rower bardzo ucieszył małżonka, choć mina
mu zrzedła gdy radny zaczął wymieniać warunki
udostępnienia pojazdu.
Bardzo ciepło przyjęto wielki bukiet kwiatów
od starosty powiatowego, przekazany przez
jego przedstawiciela wraz życzeniami dla całej
społeczności.
A później zaczął się śpiew, bo Olszewianki
przygotowały nowe piosenki do swego repertuaru. Pięknie zabrzmiało ,,Takiego Jasieńka
serduszko by chciało’’ oraz ,,W moim ogródeczku’’.
Widać i słychać, że panie z Olszewki i Szwendrowego Mostu, wsparte przez Janka kanię
z tygodnia na tydzień doskonalą swój chór, a
więc ich dalsze występy będą niewątpliwym
sukcesem. Oby tak dalej, czego i my życzymy nie
tylko przy tej okazji.
Tekst i fot.
Antoni Kustusz

Takiego Jasieńka serduszko by chcialo

Bogaty dorobek strażaków OSP Lelis
W wyposażonej w nowe krzesła i stoły świetlicy
wiejskiej znajdującej się w remizie OSP Lelis 7.
marca odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze OSP. Ta największa i najbardziej aktywna
straż w naszej gminie, miało co podsumowywać,
tym bardziej że w podsumowywanym roku druhowie uzyskali wiele sukcesów.
Docenili to goście zebrania, wójt Stefan Prusik
oraz radny powiatowy, zasłużony strażak ochotnik RP, Stanisław Subda, a także ks, proboszcz dh
Janusz Kotowski. Zebranie otworzył i poprowadził Henryk Chorąży, prezes OSP.
OSP Lelis skupiała w 2019 roku 51. druhów
zwyczajnych, w tym 13 kobiet oraz 1. honorowego – czytamy w sprawozdaniu OSP. W OSP
działają trzy drużyny: drużyna kobieca – 13
osób, drużyna dziewczęca – 10 osób i drużyna
chłopięca – 10 osób. To dobry prognostyk na
przyszłość. Jak wynika z druku sprawozdania
OSP Lelis uczestniczyła ogółem w 75. zdarzeniach. Były to 33 pożary, 34 miejscowe zagrożenia, ale także 2 szkolenia, zawody gminne,
zawody powiatowe, 5 akcji zabezpieczających,
no i 3 wyjazdy do fałszywych alarmów, które
nadal są utrapieniem strażaków. W akcjach
ratowniczych najczęściej uczestniczyli druhowie: Mariusz Chorąży, Michał Chorąży,
Marcin Nalewajk, Kamil Chorąży, Rafał Sęk,
Jacek Popławski, Tomasz Niedźwiedzki, Marcin
Niedźwiedzki. Na wyposażeniu naszej straży
znajduje się obecnie 2 średnie i 1 ciężki samochody pożarnicze, w tym nowiutki wóz Volvo,
który otrzymali z okazji święta i wręczenia
sztandaru HDK bardzo aktywnie pracującego
przy OSP Lelis. Do tego dochodzi przyczepka
gaśnicza i wiele nowego sprzętu.

Zebranie przebiegało sprawnie. Wszystkie
sprawozdania oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu przegłosowane zostały
jednogłośnie, a goście bardzo wysoko ocenili
dorobek OSP i zapewnili o dalszych staraniach
na rzecz strażaków w trosce o bezpieczeństwo
przeciwpożarowe w naszej
gminie.
Korzystając z okazji, a także z powodu zapowiadanego odwołania majowych
uroczystości Dnia Strażaka
wójt Stefan Prusik przekazał

wszystkim strażakom gminy Lelis oraz ich rodzinom życzenia zdrowia i pomyślnej służby.
Tekst i fot.:
Antoni Kustusz

Wójt chwalił strażaków za sprawność i ofiarność

Głosowanie dało ,,zielone światło’’ dla zarządu

Mogło być pięknie, ale…
O skutkach pandemii dla GLKS Lelis rozmawiamy
z trenerem Jerzym Dawidem

Jerzy Dawid z wójtem Stefanem Prusikiem po wręczeniu
pucharu dla Łęgu Przedmiejskiego

– Wszystko wskazywało na to, że ten sezon
zakończy się dla GLKS lepiej, niż wynikało z
tabeli po rundzie jesiennej. Tymczasem mamy
zatrzymane rozgrywki piłkarskie, a więc nadal
liczy się wynik z jesieni. Co pan na to trenerze?
– Rzeczywiście, znaleźliśmy się w czarnej dziurze,
a światło nadziei na poprawę lokaty zgasło zanim

się rozpaliło na dobre. Drużyna do przygotowania
formy przystąpiła wcześniej niż przed rokiem i
wcześniej niż inne kluby B-klasy. Treningi odbywały się we wtorki i czwartki na boisku Orlik w
Obierwi pod okiem Przemka Kowalczyka, bardzo
dobrego gracza z Kurpika Kadzidło, który poszukuje trenerskiej praktyki i zgłosił się do pomocy
wykonując bardzo dobrą robotę. To były bardzo
dobrze zorganizowane zajęcia, wróciła chęć do
gry. Zgłosili się do drużyny Arek Szczubełek z
Łęgu, Krystian Danieluk z Kadzidła, wrócił Rafał
Ostrowski, który grał w Sypniewie. Pojawiły się
nowe nazwiska, a był taki moment, że wraz z
Przemkiem mieliśmy do dyspozycji prawie 20.
zawodników gotowych do gry. W ramach przygotowań rozegraliśmy 5 sparingów, z których 2
pierwsze przegraliśmy, a następne 3 wygraliśmy.
A nie byli to słabi przeciwnicy, tylko drużyny z Bi
A-klasy z Rucianego Nidy, Wałpuszy Wałpusz, ze
Szczytna. Forma rosła i to było widać. I w tym momencie wybuchł koronawirus, rozgrywki zastały
najpierw przełożone, później odwołane i klops.
– Co można powiedzieć o postawie naszej
drużyny. Jesienią z tym było różnie.

(Ty)Dzień Bezpiecznego Internetu 2020
Wprawdzie działania profilaktyczne dotyczące
niebezpiecznych zjawisk pochodzących z internetu
podejmuje się przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzony
jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku
przypadł on na 11 lutego i był obchodzony pod
hasłem „Działajmy razem!”. Ponieważ nie było
okazji podjąć tego tematu, a pandemiczna sytuacja w szkołach wywołała nowe oblicze znaczenia
internatu w naszym życiu, publikujemy materiał jaki
otrzymaliśmy już po zamknięciu poprzednich WGm.
Przez hasło „Działajmy razem!” organizatorzy
zwracali szczególną uwagę na potrzebę współpracy i
powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli
i innych profesjonalistów, a zwłaszcza dostawców
treści i usług internetowych w działania podnoszące
poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają,
iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, takim
jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe
treści w sieci, wymagają zarówno profesjonalnego
zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i

branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców,
nauczycieli i innych bliskich mu osób.
W Szkole Podstawowej w Nasiadkach obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego Internetu ‘2020
w dwudniowej akcji, która odbyła się 3-7 lutego.
W ramach tego przedsięwzięcia podjęto szereg
działań, mających na celu przypomnienie uczniom
istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w
sieci oraz zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych.
Jakie to były działania oraz inicjatywy?
We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce
dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Uczniowie kodowali informacje, tworzyli prezentacje, regulaminy
bezpiecznego korzystania z internetu i rozwiązywali
zagadki, ucząc się tym samym jak ustrzec się przed
zagrożeniami wirtualnego świata. Przedszkolacy
również zostali zaznajomieni z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Do szkoły zaproszeni
zostali dzielnicowi gminy Lelis, którzy przeprowadzili pogadanki z uczniami o tematyce
dotyczącej zagrożeń związanych z
zamieszczaniem zdjęć i informacji na
portalach społecznościowych, a także o anonimowości w sieci. Uczniowie obejrzeli film przedstawiający
zasady, których należy przestrzegać
podczas korzystania z zasobów internetowych. Przygotowana została
gazetka szkolna, na której zamieszczono materiały promujące DBI 2020
oraz propagujące bezpieczeństwo
w sieci.
Kamila Kubeł-Giers, Anna
Chorąży

– No tak, porobiło się, ale mamy takie sytuacje już
za sobą. Przede wszystkim chciałbym podziękować chłopakom za ich zaangażowanie i postawę
na treningach oraz w meczach sparingowych. To
była fantastyczna praca i aż się chciało klaskać,
jak ta gra zaczęła się układać, Wielkie podziękowania należą się Przemkowi Kowalczykowi, który
w czasie, kiedy ja jeszcze musiałem pracować
w Warszawie poukładał zajęcia, poprowadził
treningi i przygotował chłopaków do gry. Mam
nadzieję, że ta zaraza nie zniweczy naszej pracy,
że wrócimy do gry w następnym sezonie, bo
szkoda by było zmarnować tego co się dokonało
na wiosnę. W każdym razie, jak tylko będzie taka
możliwość powrócimy do zajęć i będziemy się
przygotowywać do kolejnych rozgrywek. Na
szczęście bez B-klasy nie ma ligowej piramidki,
a więc mamy swoje miejsce w kolejnym sezonie
zagwarantowane.
– Życzymy więc sukcesów, bo piłkarscy kibice
w naszej gminie na to zasłużyli i dziękuję za
rozmowę.
Rozmawiał Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Matka zmienia klimat
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CK-BiS informuje i zaprasza…
Po wdrożeniu przepisów dotyczących ograniczenia skutków epidemii COViD-19 CK-BiS wdrożył wiele inicjatyw i pomysłów zdalnego prowadzenia
zajęć oraz form działalności zarówno bibliotek, jak i pracy edukacyjnej.

Agnieszka radzi
i gotuje…

– Dlatego gorąco zachęcamy mieszkańców gminy Lelis do odwiedzania naszej strony internetowej,
poszukiwania kontaktu z instruktorami, a także do udziału w zdalnych zajęciach, imprezach. Mamy
wiele okazji do takich zajęć, a pomocy udzielili nam artyści, którzy występowali na naszej scenie,
którzy uznają się za sympatyków naszej gminy – powiedziała nam Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska,
dyrektor CK-BiS.
A więc zapraszamy.

Uczyńmy naszą gminę piękniejszą
O pożytkach z czasów zarazy
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o przetworach (dżemach, nalewkach, sokach,
kompotach i jogurtach), to musimy wiedzieć, że
Jakże szczęśliwi są ci, którzy w swoich ogro- z jednego krzaka uzyskamy od 2 do 5 kg owodach już w maju mogą zrywać z krzaków owoce ców, choć można je łączyć np. z malinami lub
jagody kamczackiej, a inaczej suchodrzewu jeżynami. Po przetworzeniu zachowują 80 proc.
jadalnego. To pierwsze owoce, które wchodzą cennych właściwości.
Jagody kamczackie możemy rozmnażać sami
w zestaw wiosennej zdrowej diety, a ich właściwości zdrowotne w pełni zasługują na określenie ze zdrewniałych pędów, ale rośliny pionierskie
,,bomby witaminowe’’. Mają bowiem właściwości najlepiej kupić w doniczkach i posadzić na dobrze
wzmacniające, antysteptyczne, wspomagające przygotowanym, nasłonecznionym stanowisku.
leczenie wielu chorób, np. infekcji wirusowych Gleba powinna być żyzna, piaszczysta, lekko
i bakteryjnych, odtruwają organizm z metali kwaśna o umiarkowanej wilgotności. W roku
ciężkich, Działają wzmacniająco na naczynia poprzedzającym posadzenie roślin zasilamy
stanowisko większą ilością obornika
lub przedplonów,
takich jak wysiany
wiosną łubin, gryka
lub gorczyca. Warto
także postarać się
o parowane podłoże pieczarkowe. Tak
przygotowane stanowiska obsadzamy
roślinami o 2-4 cm
głębiej niż rosły w
szkółce w rozstawie
2,5 – 3 m, przy odległości roślin w rzędzie 1-1,5 m.
W handlu trafimy
kwitnąca jagoda kamczacka przyciąga trzmiele i pierwsze pszczoły
na odmiany jagody
kamczackiej (lonicera) z grup odmianowych:
krwionośne, poprawiają wzrok, hamują krwio- rosyjskiej, kanadyjskiej i polskiej. Każda z nich ma
toki, obniżają ciśnienie krwi, łagodzą alergie, swoje zalety, a do tego wciąż pojawiają się noopóźniają proces starzenia. Mało? A do tego są wości. Z mojej praktyki najlepsze owoce do bezłatwe w uprawie i rozmnażaniu, długowieczne, pośredniego spożycia i na przetwory uzyskamy
bo raz posadzone mogą owocować nawet 30 z odmian: rosyjskie – Dlinnoplodna, Sinogłaska,
lat, są miododajne i lekko pachnące, a widok Wołoszebnica; kanadyjskie – Honeybee, Indigo
trzmieli uwijających się wśród kwiatów jagody Gem, Aurora, Boreal Beauty; polskie – Atut, Duet,
należy do najpiękniejszych w marcu i kwietniu. Wojtek, Zojka, Karina, Julia. Jeśli odpowiednio
Jagody kamczackie nie boją się suszy i silnych dobierzemy odmiany co do pory dojrzewania
mrozów, choć boją się radykalnych zmian tem- owoców to możemy cieszyć się ich smakiem i
peratury, nie grożą im choroby i szkodniki, a walorami od połowy maja, do końca czerwca.
Polecam więc gorąco, a w naszej gminie mamy
więc warto znaleźć koło domu miejsce dla kilku
takich krzaków. Że kilku? Ano dlatego, że są one doskonałe warunki do uprawy tego znakomitego
obcopylne i trzeba posadzić niedaleko siebie krzewu na wszelkie choroby i dolegliwości.
krzaki co najmniej dwóch odmian, które będą
Wasz redaktor – ogrodnik
się wzajemnie zapylały, a do tego, jeśli myślimy
Fot. Antoni Kustusz

Może się uda… udka pogrillować
Od kilku tygodni nasza uwaga zwrócona jest w
kierunku jednego tylko tematu – koronawirusa.
Choć narodowa kwarantanna trwa i w mocy pozostaje większość wprowadzonych ograniczeń,
to nie sposób zauważyć, jak budząca się do życia
przyroda nęci swoim urokiem. Wielkimi krokami
zbliża się majówka, którą większość Polaków kojarzy z grillem. Czy jednak możemy bez reszty oddać
się grillowaniu w czasie epidemii? Przecież pogoda
kusi do wyjścia z domu, a ciepłe, słoneczne i coraz
dłuższe dni sprawiają, że myślimy o zbliżającej się
majówce. Jak spędzimy ją w trakcie kwarantanny?
Co by nie mówić na pewno tegoroczny majowy
dłuższy weekend będzie inny niż wszystkie. Niestety dotyczy to także grillowania.
Spędźmy więc ten czas z najbliższymi ciesząc się
ich obecnością i wiosną. Poniżej, będąc wielką
optymistką, podaję propozycję grillowanego udka
w miodzie.
Grillowane udka w miodzie
– 4 udka z kurczaka
– 2 ząbki czosnku
– 1 łyżka soli
– 1 łyżka słodkiej papryki
– 1 łyżeczka ostrej papryki
– 2 łyżki miodu
– 1 łyżeczka tymianku
– 1 łyżeczka majeranku
– 4 łyżki oleju
– ½ szklanki przegotowanej chłodnej wody
Udka dokładnie wyczyścić, umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Obrany czosnek drobniutko
poszatkować i przecisnąć przez praskę do miseczki.
Do czosnku dodać pozostałe składniki i dokładnie
wymieszać. W szklanym naczyniu ułożyć udka, zalać przygotowaną marynatą i wstawić do lodówki
na około 3 – 4 godziny.
Tak przygotowane mięso ułożyć na tacy do grillowania. Piec na ruszcie grillowym około 1. godziny.
Jeśli grill jest zamykany to nie ma konieczności
przewracania mięsa. Udka można podawać z
pieczywem bądź z ziemniakami zapiekanymi z
masełkiem i cebulką.
Życzę smacznego i pozdrawiam serdecznie.
Agnieszka
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